De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 28 september bijeen
Contstaterende dat:
•
•
•
•
•

De leefbaarheid in Waardenburg ernstig onder druk staat door de invloed van
rijksinfrastructruur van zowel weg (A2), water (Waal) als spoor (Meteren – Den Bosch);
Dat voor alle drie grootschalige projecten in voorbereiding of uitvoering zijn: verbreding A2
naar 2x4 rijstroken, dijkverzwaring bij de Waal en een spoorboog bij Meteren;
Dat per project afzonderlijk gekeken wordt naar wat wettelijk minimaal noodzakelijk is om
effecten op de omgeving te verlichten;
Dat het effect per saldo is dat de leefbaarheid in Waardenburg hard achteruit gaat;
Het niet zo kan zijn dat de inwoners van Waardenburg zo’n hoge prijs moeten betalen onder
het mom van het landsbelang.

Overwegende dat:
• De inwoners van Waardenburg terecht vragen om een integrale aanpak van de leefbaarheid
van Waardenburg;
• Dat de inzet van deze aanpak tot doel zou moeten hebben om de leefbaarheid van
Waardenburg minimaal te behouden en waar mogelijk te verbeteren;
• Dat de inwoners van Waardenburg hier nauw bij moeten worden betrokken, zodat niet over
hen maar met hen wordt gesproken en beslist;
• Alle betrokken overheden en andere bestuurlijke partners de verantwoordelijkheid zouden
moeten voelen en nemen voor de leefbaarheid in Waardenburg;
• Een goede overlegstructuur ontbreekt om deze problematiek aan te pakken;
• West Betuwe een Bestemmingsreserve Rondweg Waardenburg heeft. De Rondweg tot doel
had de leefbaarheid in Waardenburg te verbeteren.
Verzoekt het college:
• Het initiatief te nemen om samen met alle betrokken partijen, waaronder Provincie
Gelderland, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Waterschap
Rivierenland een overlegstructuur op te zetten in lijn met de systematiek van een
omgevingstafel, met als werktitel Waardenburgtafel;
• Ernaar te streven om met betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst/herenakkoord
te sluiten waarin vast ligt wie welke middelen inbrengt (bijv. geld en menskracht) en in welke
verhouding ten behoeve van de opzet van de Waardenburgtafel;
• Met als opdracht voor de Waardenburgtafel: te komen tot een integraal maatregelenplan om
de leefbaarheid in Waardenburg te behouden en waar mogelijk te verbeteren;
• Bij het opstellen van dit maatregelenplan ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties te betrekken;
• Het West Betuwse deel van de kosten voor de Waardenburgtafel te betalen uit de
Bestemmingsreserve Rondweg Waardenburg.
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